
Bestyrelsens beretning for 2011                         

Vejtræerne

I fortsættelse af den vellykkede genplantning i nov. 2010 af  22 nye vejtræer langs rækkehusene på 
strækningen MP50-122 & MP 51-127 var der i 2011 planlagt genplantning på 3 HV stræk, 1 MP 
stræk samt oplukning af alle lukkede plantehuller i november 2011. Interessen for genplantningen 
viste sig imidlertid at være så stor, at omfanget blev ca. fordoblet, og der blev plantet ca. 60 nye 
træer. Vi  mangler nu kun strækket HV 133 – HV 165, og det stræk tages i 2012. 
En stor tak til alle aktive for en fin indsats…

Mht. til de nyplantede træer må det indskærpes, at disse ikke må beskæres, træerne er for unge. Vi 
vil tage spørgsmålet om evt. beskæring op om et par år i samråd med kommunens gartner. 

Et lille pip vedr. mange plantehuller: prøv at få dem til at se lidt pæne ud, fyld op med jord, dæk 
evt. med flis, plant evt. lidt blomster/grønt. Mange af hullerne er simpelthen for skæmmende for 
vores pæne område.

Mht. ahorntræer vil der her i vinter blive fældet yderligere træer efter nabohøringer og aftale med 
kommunen. Grundejerforeningen vil derefter genplante med ahorn i efteråret 2012.
 
Randbeplantning

Randbeplantningen, der skal vedligeholdes i 2011/2012, 1 MP strækning og 1HV strækning langs 
Skovlinien,  er gennemgået først i december med kommunens gartner. Vedligeholdelsesniveau og 
konkrete træfældninger er aftalt med kommunen.
Den nuværende plan med vedligehold af området over  8 år er dermed gennemført, og vi har bedt 
kommunen om at se på, om de med en ny plan kunne komme hele området igennem over 4 år i 
stedet, og så med en lidt mildere årlig beskæring end med den gamle plan.

Randbeplantningen syd for Kirsebærhaven mod den nye Skovhjørne-bebyggelse holdes for 
nærværende udenfor beskæring indtil byggeriet er længere fremme, og det vil ligge klart, hvor stien 
langs randbeplantningen skal gå. 

Containere og flishug.

Containere fortsætter som planlagt, men det er muligt, at flishugget i april 2012 ikke gennemføres 
som flishug, men som en indsamling af grenene.
Årsagen hertil er, at vi kan komme i bekneb for brænde til Sct. Hans bålet, og vi vil derfor evt. 
anvende grenene hertil. 
Mere om dette på hjemmesiden. 



Skt. Hans 2010.

Vi har nu i 2 år tændt bålet kl. 21, og det er bestyrelsens opfattelse, at det har været en succes blandt 
især børnefamilierne. Da vi begge år har haft generelt stort fremmøde fastholdes tidspunktet derfor 
til kl. 21.

Mht. trompet-ledsagelsen til midsommervisen er vores trofaste trompetist stoppet, og vi mangler 
derfor ”musik” til visen.
Hvem har et godt forslag ????
.   

E-mail mm.

Der er i efteråret uddelt opfordring til alle medlemmer, som ikke har en e-mail adresse registreret i 
grundejerforeningen, om at gøre det, idet vi fra 2012 vil begynde at anvende e-mail og 
hjemmesidekommunikation i stedet for omdeling af papir. 
Hovedparten af de kontaktede medlemmerne har responderet, så vi ved årsskiftet har e-mail adresse 
på 86% af medlemmerne. Der er ca.50,  som ikke har responderet (det er godt nok for mange !!), og 
så er der enkelte, som har gjort opmærksom på, at de ikke har computer – det er noteret. 

Indkaldelse til generalforsamlingen i 2012 vil som hidtil blive omdelt til alle.

Referat fra generalforsamlingen vil blive rundsendt via e-mail, samt være tilgængeligt på 
hjemmesiden. Medlemmer, der har registreret, at de ikke har computer, vil modtage referatet på 
papir.

Kontingentopkrævning vil fra 2012 blive ændret, således at der ikke længere omdeles girokort. I 
stedet skal kontingentet indbetales til grundejerforeningens konto hos Nordea.
Detaljeret procedure herfor er vedlagt af kassereren.

Øvrigt.

Vi har modtaget klager over kommunens manglende slåning af græsset i de grønne områder.

 Kommunen vil iflg. de gældende planer slå hvert 3. år, men vi har nu aftalt, at græsset i kilerne 
mellem rækkehuse og parcelhuse igen slås hvert år startende i 2012.  

Såfremt der er risiko for, at  mindre områder i øvrigt vil springe i skov, vil kommunen slå disse 
uanset tidspunktet. 

På bestyrelsens vegne

Ole Kyhl
Formand
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